
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมอาคารเรียน ๖  โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
************************************************************************** 
ประธานในที่ประชุม นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง  
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๐ คน 
  ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ๕ คน 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานด าเนินการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน    :   1.๑ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
เลขานุการ :        - ตามท่ี สพม.๑๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนบพิต าวิทยา  
จ านวน ๑๕  ท่าน รายชื่อดังนี้ 

๑.  นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
๒.  นายสถาพร วัฒโน  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๓.  นายณรงค์ กิจแถลง  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๔.  นางเบญจวรรณ เจียมรัตนวงศ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๕. นางจันทิมา ศรีนุรัตน์ ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖.  นายธวัชชัย นิติอรรถสิทธิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๗.  พระอธิการภานุวัฒน์ สุวณฺโน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๘.  พระสมุหปรีชา ปภากโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๙. นายคะนึง สันธานเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นายกรีฑา อินณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นายสมโชค อินณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นายค ารณ เชาวลิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นายโกเมศวร์  นนทามิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔. นายจักรกฤช   บริรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕. นายอรรถพร   อักษรน า ผอ. รร.นบพิต าวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

มติเห็นที่ประชุม  :  รับทราบ 

ประธาน   :   ๒.๒ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขานุการ :         - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญและมีบทบาทต่อโรงเรียน คณะกรรมการ
ที่ได้รับคัดเลือก มาจากองค์กรที่หลากหลาย สามารถช่วยเสนอแนะ แสดงความความ   คิดเห็นในด้านต่างๆ 
ให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  สรุปบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา ๓๘ แห่ง 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ ๒๕๔๖ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถนศึกษา  
ดังเอกสารแนบ หมายเลข ๑ 
  ความเห็นที่ประชุม :  รับทราบ 
 



ประธาน    :   ๓.๓ นโยบายรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
เลขานุการ  :        - นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกนโยบาย                   
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะมีเรื่องเร่งด่วน คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข ๒ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ครั้งที่  -  เมื่อวันที่ -                 
มติที่ประชุม :  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธาน     :  มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจง 
เลขานุการ  :  ๓.๑ ประวัติของผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 

      1.1 ประวัติส่วนตัว นายอรรถพร   อักษรน า ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
         วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3  

 ชื่อบิดา    นายจิรศักดิ์  อักษรน า  อาชีพ   - 
 ชื่อมารดา  นางสายพิณ อักษรน า  อาชีพ ข้าราชการบ านาญ 

           ภูมิล าเนาเดิม 213 ม.6 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
                      ที่อยู่ปัจจุบัน  54/5 ม.4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
                      โทรศัพท์ 087-2819923  

                     1.2 ประวัตกิารศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึก ษา 
ระยะเวลา 

ศึกษา 
วุฒิท่ีได้รับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า      อ.
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2531 -
พ.ศ.2536 

ประถมศึกษาปีที่ 6 

มัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2537 -
พ.ศ.2539 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  อ.เมือง จ.
ตรัง 

พ.ศ.2540 -
พ.ศ.2542 

ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2543 -
พ.ศ.2544 

ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ศึกษา 
วุฒิท่ีได้รับ 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2545 -
พ.ศ.2547 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
(คอ.บ.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2550 -
พ.ศ.2552 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 



1.3 ประวัติการรับราชการ ระยะเวลารวม 15 ปี 6 เดือน 
 

วันเดือนปี ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 พ.ย. 48 ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสมัยสวุรรณ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 4 ปี 8 เดือน 
27 ก.ย. 53 รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 2 ปี 6 เดือน 
5 มี.ค. 56 รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 ปี 9 เดือน 
19 ธ.ค. 57 รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช -   ปี 5 เดือน 
12 มิ.ย. 58 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสพลู อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 3 ปี 
15 มิ.ย. 61 ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 2 ปี 5 เดือน 
17 พ.ย. 63 ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช  

 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

เลขานุการ :  ๓.๒ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 

 
    

  ๓.2.1 เป้าหมายและกระบวนการพัฒนา 
           ๓.2.1.1 ด้านนักเรียน 

       - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  
                 - จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

       - แก้ไขปัญหาทางการเรียนของนักเรียน “คลินิกวิชาการโรงเรียน 0, ร, มส,    
             มผ” 
       - ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 



- กวดขันระเบียบวินัย และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
“โรงเรียนปลอดยาเสพติด” 

- ส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ 
       ๓.2.1.2 ด้านครู 
    - ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
หลากหลาย 
    - ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
      ๓.2.1.3 ด้านสถานศึกษา 
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    - สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ที่เข้มแข็ง 
    - จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
    - ส่งสถานศึกษาเข้ารับการประเมินรางวัลต่างๆ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

เลขานุการ :  3.๓ ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   - รายงายตัวและมอบตัว วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ยังมีความรุนแรง 
     - เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

เลขานุการ  :   ๓.๔ การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      ๓.4.1 โรงเรียนด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข
แนะน า (DMHTT) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

D ย่อมาจาก Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร  
M ย่อมาจาก Mask Wearing คือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
H ย่อมาจาก Hand Washing คือ การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ าสบู่ และเจล 

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  
T ย่อมาจาก Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอ  
T ย่อมาจาก Thai Cha na คือ โหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากท าได้  

     ๓.4.2 การเรียนที่โรงเรียนตามปกติ (On Site) แต่จะเว้นระยะและลดจ านวนนักเรียนต่อ 
ห้องลงไม่เกินห้องละ 30 คน 
       ๓.4.3 กรณีไม่สามารถเรียนปกติที่โรงเรียนได้จะใช้รูปแบบดังนี้ 

             1) Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่าน Application ต่างๆ เช่น Meet  
,Zoom ,Facebook ,Line หรืออ่ืนๆ 

             2) On Air คือการออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดย 
ใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตาราง และรายการ
ที่ดูย้อนหลัง  

           3) On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน  
             4) On Hand โดยการจัดใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป ให้ 

นักเรียนรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็น
ครูคอยช่วยเหลือ 



มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
เลขานุการ :   ๓.๕ ผลการด าเนินงานในรอบีการศึกษาที่ผ่านมา 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 60 ๖๐ ๑๒๐ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ๕๖ 6๒ 1๑๘ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6๕ ๕๕ ๑๒๐ 4 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๑81 ๑๗7 ๓58 16 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๓๐ ๓๓ 6๓ ๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๒๘ ๓๒ ๖๐ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ๒๒ ๒๙ ๕๑ 3 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๐ ๙๔ ๑๗๔ 9 

รวมทั้งสิ้น ๒61 ๒๗1 532 25 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (ม.1 ประมาณการจากจ านวนนักเรียนที่สมัคร 132 คน) 
หมายเหตุ นักเรียนปีการศึกษา 2563 จ านวน 461 คน 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    1.1 ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจ าปี ๒๕๖๔  

ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ชื่อนักเรียน ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1.เด็กหญิงศศิประภา  แก้วพุฒ 
2.เด็กหญิงพรรทิวา  ราชคต 
3.เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษาเมือง 
4.เด็กหญิงพรธิดารัตน์  ไม้ค้าง 
5.เด็กหญิงวีณา  คงวัดใหม่ 
6.ด.ญ.รุ้งไพลิน  สังข์ทอง 
7.ด.ญ.นัยน์ภัค จันทร์ภักด ี
8.ด.ญ.ทักษะพร ละอองแก้ว 
9.ด.ญ.ปณิตา  ไชยศรี 
10.ด.ญ.อนัญญา  ธานินพงศ์ 
11.ด.ญ.จิรินันท์  คงทอง  

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.1 

   ม.2 
ม.1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
แข่งขันกล่าวค าอาราธนาใน
พุทธศาสนพิธี ระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ด.ญ.ชมพูนุช  รอดทุกข์ 
2.เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน 
3.เด็กหญิงภัณทิรา  วัฒนโยธนิ 
4.เด็กหญิงสุภาพร  โชติกะ 
5.นางสาวรุ้งดาวรรณ คชาผล 
6.นางสาวณภัทร  ช านาญพงศ์ 
7.นางสาวอรทัย  ทองค า 

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
แข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ  
ระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

1.ด.ญ.ชมพูนุช  รอดทุกข์ 
2.เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน 
3.เด็กหญิงภัณทิรา  วัฒนโยธนิ 
4.เด็กหญิงสุภาพร  โชติกะ 
5.นางสาวรุ้งดาวรรณ คชาผล 
6.นางสาวณภัทร  ช านาญพงศ์ 
7.นางสาวอรทัย  ทองค า 

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
๑.๒ ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเก่ียวกับภาษาไทย 

ชื่อนักเรียน ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

๑. เด็กชายสิงหา  ด าสร  
๒. เด็กหญิงณัชชา  ขมุนจิตร์ 
๓. เด็กหญิงณัฐกาญ  สามารถ   
๔. นางสาวชลิษา  พิชิตสังข์   
๕. นางสาวนฤมล  สีขาว   
๖. นางสาวอริสา  แสงเงิน    

ม.๒ 
ม.๒ 
ม.๒ 
ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๕ 

รางวัลเข้าร่วมประกวดเขียน
เรียงความ หัวข้อ “ค าขวัญ
ประจ าเมือง” โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

๑. นางสาวชลิษา  พิชิตสังข์   
๒. นางสาวนฤมล  สีขาว  
๓. นางสาวอริสา  แสงเงิน    
๔. นางสาวอริสรา  คงสุข 

ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๔ 

รางวัลเข้าร่วม ประกวดเขียน
เรียงความ หัวข้อ “ฉันจะเป็น 
: เด็กไทยวิถีใหม่ รวมใจสร้าง
ชาติด้วยภักดีมีคุณธรรม”  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑. นางสาวภูริษา  ศักดาเดช ม.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกวดเขียนเรียงความ 
หัวข้อ “ฉันจะเป็น : เด็กไทย
วิถีใหม่ รวมใจสร้างชาติด้วย
ภักดีมีคุณธรรม” 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

๑. นางสาวภูริษา  ศักดาเดช  
๒. นางสาวนฤมล  สีขาว 
๓. นางสาวอนันตญา  ไกรปราบ 
๔. นางสาวกัณฐมณี  สุกหยิก 
๕. เด็กหญิงฐิติวรดา  เลขา 
๖. เด็กหญิงสิริกานต์  พูนหนู 
๗. เด็กหญิงอริสรา  ปานสมุทร 
๘. เด็กหญิงภัณฑิรา วัฒนโยธิน 

ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๒ 
ม.๒ 
ม.๒ 
ม.๒ 

รางวัลคุณภาพระดับดีเด่น 
การแข่งขันบทร้อยกรอง 
“ร้อยกวี  วิถีชาวเล” ครั้งที่ 1  
 

สภาเด็กและเยาวชนต าบล
เสาเภา  อ าเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



๑.๓ ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเก่ียวกับศิลปะ 

ชื่อนักเรียน ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

๑.นางสาวชัญญานุช  จันทรัศมี   
๒.นางสาวพิจิตรา  วรรณสิทธิ์   
๓.เด็กชายภัทรภณ ศรีนวลปาน  
๔.นายสุขสันต์ หยู่เห้ง 
๕.นางสาวเบญจวรรณ  ตันสกุล 
 

ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๒ 
ม.๖ 
ม.๖ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ 
ระดับชาติ แข่งขันการวาด
ภาพระบายสี วันมามาฆบูชา 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 
2. การเรียนต่อของนักเรียน ม.6 จ านวน 30 คน 

ที ่ ชื่อสถาบัน จ านวน คณะ/สาขา 
๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๘ - เทคนิคการแพทย์ 

- พยาบาลศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรม 
- สาธารณสุขศาสตร์ 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา(ผ้ได้รับทุนการศึกษา

ตลอดหลักสูตร) 
- ดิจิตัลคอนเทนต์และสื่อ 
- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๓ - ครุศาสตร์(อุตสาหกรรมศิลป์) 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- บัญชี 
 

๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ๕ - สาธารณสุขชุมชน 
- รัฐศาสตร์ 

๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑ - วิศวกรรมโยธา 
๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑ - ธุรกิจพานิชยนาวี 
๗ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๑ - รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒ - พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 

- วิทยาการจัดการ เอกการตลาด 
๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ๒ - การตลาด 

๑๐ กรมทหารพรานที่ ๔๔ ปัตตานี ๑ - ทหาร 
๑๑ ประกอบอาชีพ/ไม่ศึกษาต่อ ๕ - ค้าขาย/ ท าการเกษตร 

  
 
 
 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑.การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้จ่าย 

งบประมาณของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณให้ไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ตามปฏิทินงานแผนงานงบประมาณ 

๒.การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม และการ
ด าเนินงานเป็นไปตามโครงการที่วาง ไว้แต่ละขั้นตอนมีการขอใช้งบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้งบประมาณการศึกษา
ตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ  

๓. มีกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง ข้าราชการครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งบประมาณ รู้วิธีการ 
ขั้นตอนการท าจัดซื้อ/จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  

๔. ทุกโครงการมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน    มี
การแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานไม่มีอุปสรรค งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

๕.งานด้าน การพัสดุและการเงินของโรงเรียนด าเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
แผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน ตามระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามโครงการชัดเจน โปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ด าเนินการไปตามระเบียบการเบิกพัสดุ มีใบเบิก
พัสดุเป็นปัจจุบัน และ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มงาน รายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อไป 

๖.จัดท ารายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานการเงินต่อผู้บริหาร ส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง รายงานเงินและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดมีคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าวันของโรงเรียนให้ ด าเนินการ
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  

๗.มีการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดการ การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา บริการจัดหารทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนดี  และยากจนตลอดจน
รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา ให้ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่จ าเป็นในการจัด
การศึกษาจากชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 

๘.มีการบริหารเงินงบประมาณใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน และค านึงถึงความจ าเป็นในการซ่อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ท าให้โรงเรียนเกิดความก้าวหน้าทางการศึกษา   ตลอดจนผู้รับผิดชอบตั้ง
ค าของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่จากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๙. ผลการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้
ด าเนินการกิจกรรมทั้งที่มีงบประมาณและไม่มีงบประมาณ ด้ าเนินการส าเร็จสมบูรณ์ ประมาณ ๗๘ %  และไม่ได้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ประมาณ ๒๒  %  ซึ่งกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกกิจกรรมโครงการ นั้น 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  และงบประมาณเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา น ามาจัดสรรในโครงการ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามความส าคัญและจ าเป็น 

๑๐.ด าเนินการจัดเตรียมจัดซื้อหนังสือยืมเรียนส าหรับนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มสาระในปีการศึกษา 
๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อยพร้อมจัดการเรียนการสอนแล้ว 

๑๑.ด าเนินเกี่ยวกับงบประมาณ เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายการจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕  ปี ส าหรับ
นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงทันเวลา ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนให้ทันต่อการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อ งตามระเบียบการใช้
งบประมาณ 



๑๒.โรงเรียนด าเนินการจัดท าท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ กลยุทธิ์ เป้าหมาย  นโยบาย ของโรงเรียน เพ่ือประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิผล  

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1. การด าเนินการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น  การแต่งกายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  ขาด

เรียน  มาเรียนสาย หนีเรียน สูบบุหรี่  ยาเสพติดอ่ืนฯ ทะเลาะวิวาท ลักขโมย การน าโทรศัพท์มาโรงเรียน ฯลฯ 
ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ด าเนินการแก้ไขไปตามระเบียบของโรงเรียน โดยร่วมกับ
คณะครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังนี้ 

1) ว่ากล่าวตักเตือน : ทางโรงเรียนได้ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิด
ทีไ่ม่ร้ายแรง โดยครูที่ปรึกษา และครูในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกันตักเตือน 
         ๒) การท าทัณฑ์บน : ทางโรงเรียนได้ด าเนินการท าทัณฑ์บนนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนตามกฎระเบียบของโรงเรียนซึ่งไม่ขัดและแย้งกับกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือ
กรณีท าให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนหรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือได้รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนจะท าเป็นหนังสือ โดยทางโรงเรียนจะเชิญบิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  

๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ทางโรงเรียนได้ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา และไดบ้ันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน  

๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทีก่ระท าความผิดได้ม ี
โอกาสท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาด เก็บขยะ เป็นต้น 

 ๒. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ดังนี้ 
    ๑. จัดปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.๔  
    ๒. จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
    ๓. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ๔. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
    ๕. จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
     ๖. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
     แต่ทั้งนี้บางกิจกรรมตามโครงการไม่สามารถด าเนินการจัดได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด

ท าให้ต้องงดการจัดไป 
๓. การด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 งานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือเป็นงานที่ส าคัญมาก งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือเป็น
หัวใจของงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ด าเนินการจัดดังนี้ 
     ๑) มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   ๒) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน เช่น ค าสั่งครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ 



    ๓) มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ   

 ๔) มีการด าเนินการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยนักเรียน เริ่มตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้าโดย
จะมีครูเวรประจ าวัน และครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรับและดูแลความปลอดภัยที่หน้าประตูโรงเรียน  

 ๕) มีการประชุมผู้ปกครอง/ ประชุมชั้นเรียนรับทราบระเบียบโรงเรียน รับทราบพฤติกรรม หรือปัญหา
ต่างๆ ของนักเรียนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

 ๖) มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน / และติดตามนักเรียนในกรณีต่างๆ เช่น ขาดเรียน หนีเรียน ฯลฯ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ณ 10 พ.ค.64) 

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว23/2563 ลว 23 ธ.ค.63 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12x30)/20 = 18 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (6x35)/20 = 10.5 
 อัตราก าลังรวม 28.5 = 29 คน (พอดีเกณฑ์) 
 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยา จ าแนกตามการบริหาร /กลุ่มสาระฯ 

ที ่ งาน/หมวดวิชา 
จ านวน ระดับ 

ชาย หญิง รวม ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
หมายเหตุ 

1 บริหาร ๒ - ๒ ๒ - - -  
2 ภาษาไทย 1 3 4 1 3 - -  
3 คณิตศาสตร์ 1 2 3 ๒ 1 - -  
4 วิทยาศาสตร์ - ๕ 5 ๓ 1 ๑ -  
5 สังคมศึกษา - 4 4 2 1 1 -  
6 สุขศึกษา 1 1 2 - 1 - ๑  
7 การงานอาชีพ 1 2 3 1 2 - -  
8 ภาษาต่าง 

ประเทศ 
- 5 5 3 2 - -  

9 ศิลปะ 2 1 3 2 - ๑   
10 อัตราจ้าง 2 1 3 - - - - พละ,ดนตรี,

พี่เลี้ยง 
11 อ่ืนๆ 1 2 3 - - - - ช่างไฟฟ้า

,ธุรการ,
แม่บ้าน 

รวม 1๑ 26 3๗ 1๖ 11 3 1  

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง

วันที่ 31 มีนาคม  2564 อยู่ในระดับดีเด่น จ านวน  21 คน ระดับดีมาก จ านวน  9 คน 
 

 



3. ครูมีความก้าวหน้าพัฒนาในวิชาชีพ ได้รับรางวัล ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
    - ผลงานครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
๑ นางสาววสุ เที่ยวแสวง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่นวิชา

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ
ชั้นเรียน สถานศึกษาขนาดเล็ก กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

สพม.นศ. 

๒ นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่นวิชาลูกเสือ
เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการชั้น
เรียน สถานศึกษาขนาดกลาง กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพม.นศ. 

๓ นางสาววิจิตรา มีวาสนา รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่นระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สถานศึกษาขนาดกลาง กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพม.นศ. 

๔ นายณรงค์ กิจแถลง รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๔ สพป.นศ.๔ 
๕ นางอ านวย รักเถาว์ รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๔ สพป.นศ.๔ 
๖ นายแสวง เหลืองแก่ รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๔ สพป.นศ.๔ 
๗ นางสุจินดา จันชุม รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

“ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๘ นางนิภา ใหม่ชุม รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
“ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๙. นางนฤมล นิลกรรณ์ รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
“ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๑๐. นายสบาย ทองสลัก รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
“ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๑๑ นางสุพรพรรณ รักจันทร์ รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
“ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๑๒ นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี ๒๕๖๓ คุรุสภา 
 

- ผลการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
  นายอาบีบซา  เซดามิซา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้ 

เลื่อนต าแหน่ง เป็น  ต าแหน่ง  ครู 



สรุปผลการได้รับรางวัลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๔ รายการ ผลได้รับรางวัลระดับชาติ ๒ รายการ ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด จ านวน ๖ 
คน ครูได้พัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นโดยเลื่อนจากต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็น ต าแหน่ง ครู  จ านวน 1 คน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องพิเศษ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และห้องน้ า กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไปได้ด าเนินการโดย 
     - กิจกรรม 5 ส โดยแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน 
     - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ โดยก าหนดเกณฑ์การจัดดูแลห้องเรียนตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และมีการประกวดห้องเรียนคุณภาพทุกภาคเรียน 
     - การจัดจ้างแม่บ้านจ านวน  1  คน เพื่อดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม ห้องส านักงาน และ
บริเวณท่ัวไปภายในโรงเรียน 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณี ออกเยี่ยมหัวหน้าหน่วยงาน องค์กรต่าง 
ๆ  เป็นขวัญก าลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว  และร่วมกิจกรรมกับชุมชนในอ าเภอ
นบพิต าตามโอกาสต่าง ๆ   

3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และบริเวณต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ 
     -  ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน 6 เพ่ือให้มีความพร้อมเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน เป็นเงิน  180,000 บาท 
     -  ปรับปรุงหอประชุมนนทามิตร โดยการติดตั้งตาข่ายเพ่ือป้องกันนกพิราบ เป็นเงิน 15,000 บาท 
            -  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเบ็ดเสร็จ ก, อาคาร 108ล, อาคาร 212ล/57ก, อาคารชั่วคราวกึ่ง
ถาวร และอาคาร 100/27 จ านวนเงิน 185,380 บาท 
     - ปรับปรุงโรงอาหาร โดยการท ารั้ว เป็นเงิน 45,000 บาท 
            - ปรับปรุงโรงอาหาร โดยการปรับปรุงระบบไฟ  ปูกระเบื้อง เป็นเงิน 63,000 บาท     

4. มาตรการดูแลป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนนบพิต าวิทยาเก่ียวกับ
โรคระบาดโควิด-19 เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ อ้างล้างมือตาม
จุดส าคัญต่าง ๆ จัดท าหน้ากากอนามัย เป็นต้น  เป็นเงิน 48,510  บาท 

5. ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน 

มติทีป่ระชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน     :   มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจง 
เลขานุการ  :   4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  และ
การปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564   (เอกสารหมายเลข 3) 

              - โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินตนเอง (PSAR) และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่ และปรับปรุงค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัด ๓ มาตรฐาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข ๓              

มติที่ประชุม :   รับทราบและอนุมัตใิห้ประกาศใช้ได้ 
 
 
 



เลขานุการ    : 4.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 (เอกสารหมายเลข 4) 
        - โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการในโรงเรียน ๑ ครั้ง และจัดท านอก
สถานที่ ๑ ครั้ง ขณะนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข ๔ 
ประธาน       :       - ควรแนบรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในโครงการ เพ่ือดูความเหมาะสมของการตั้ง
งบประมาณของแต่ละกิจกรรม 

มติที่ประชุม :  รับทราบและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เลขานุการ    :  4.3 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย 2563 เป็นสวัสดิการให้แก่นักเรียน ม.1,ม.4 ปี
การศึกษา 2564 
                            - เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  ให้ชุดพละ 1 ชุด 
                  - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ให้กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 
นายคะนึง      :        - เงินเหลือจ่ายทั้งหมดได้มาจากแหล่งใด 
เลขานุการ    :        - คือยอดเงินเหลือจ่ายทั้งหมดท่ีสะสมมา จ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน       :        - เงินที่เหลือจ่ายของโรงเรียน ไม่ควรเหลือค้างไว้เกิน ๒ ปี 
เลขนุการ      :        - เงินเหลือจ่าย จะให้เป็นสวัสดิการของนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คือ 
ชุดพละ คนละ ๑ ชุด และกระเป๋านักเรียนคนละ ๑ ใบ 
ประธาน       :        - หากยังมีงบประมาณเหลือ สามารถให้เพ่ิมเป็นคนละ ๒ ชุด เหมาะสมหรือไม่ 
เลขานุการ    :        - นักเรียนทุกคนจะได้เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทุกปีอยู่แล้ว จาก
งบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี 
นางจันทมิา   :        - หากยังมีงบประมาณเหลือ ควรให้เพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน 
ประธาน       :        - โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามที่เสนอ พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ใช้จ่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบ  

มติที่ประชุม :   รับทราบและอนุมัติให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓ 
เลขานุการ    :   4.๔ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
         - โรงเรียนได้จัดประชุมปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเล็กน้อย  
                            - ปรับปรุงกรอบการวัดและประเมินผลของนักเรียน โดยปรับสัดส่วนของ 
คะแนนเก็บระหว่างภาค และคะแนนทดสอบกลางภาคและปลายภาค เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและ
ลดปัญหาการมีผลการเรียนเป็น ๐  

         - เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

- ด าเนินการเกี่ยวกบัวิชาเลือก  
 มติที่ประชุม : รับทราบและอนุมัติให้ปรับปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
เลขานุการ    :  4.๕ ขอความเห็นชอบใช้เงินอุดหนุนรายหัวตอบแทนครูอัตราจ้าง เดือนละ 9,000 บาท 
จ านวน 2 คน ดังนี้ 
          - วชิาเอกดนตรี   นายอภินันท์ เหลื่อมแก้ว 
          - วชิาเอกพละศึกษา นายธนกร ตุดเอียด 

มติที่ประชุม : รับทราบและอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนรายหัวตอบแทนครูอัตราจ้าง จ านวน ๒ คน 
 
 



เลขานุการ  :  4.๖ ขอความเห็นชอบออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา      
            - ระเบียบการเช่าพื้นที่โรงอาหาร 
            - ระเบียบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

       - ก่อนจากนี้ได้เก็บค่าเช่าพ้ืนที่โรงอาหารจากแม่ค้า เฉลี่ยประมาณวันละ ๑๐-๒๐ บาท จาก
การได้ไปส ารวจรายได้จากการของในโรงอาหารของแม่ค้า ปรากฏว่ามีรายได้รวมทั้งหมดประมาณ วันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการเก็บค่าเช่าตามจ านวนที่ผ่านมา ถือว่าไม่มีความยุติธรรมกับโรงเรียน 
      - ได้แบ่งพ้ืนที่การเช่าโรงอาหาร  ออกเป็น ๘ ล็อก ประเภทข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยว ๓ ล็อก  
ล็อกละ ๒๒,๐๐๐ บาท ประเภทเครื่องดื่ม ๒ ล็อก ล็อกละ ๑๑,๐๐๐ บาท ประเภทเครป ผลไม้ ๑ ล็อก ล็อกละ 
๑,๐๐๐ บาท ประเภทเฟร้นฟรายด์ น้ าแข็งไส ๑ ล็อก ๖,๐๐๐ บาท ประเภทย าและอ่ืนๆ ๑ ล็อก ๘,๐๐๐ บาท 
และประเภทลูกชิ้น ขนมจีบ ซาลาเปา หมูปิ้ง ๑ ล็อก ๘,๐๐๐ บาท 

    - น าเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่โรงอาหาร ไปเป็นค่าจ้างแม่บ้าน 
มติที่ประชุม :  รับทราบและอนุมัติให้ออกระเบียบ 

เลขานุการ  :  4.๗ การเปิดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Mini SMTP)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
               - นักเรียนจ านวนมากในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า ได้ออกเดินทางไปเรียนโรงเรียนในต่างอ าเภอ 
จึงต้องการให้นักเรียนเหล่านั้น หันกลับมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน และพยายามดึงให้นักเรียนกลุ่มเก่งมาเรียนใน
โรงเรียนนบพิต าวิทยา  โดยพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้น แต่ไม่ทิ้งนักเรียนกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน ดังนั้นจึงมีประสงค์ที่จะเปิดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Mini SMTP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

มติที่ประชุม :  รับทราบและอนุมัติเปิดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เลขานุการ :  ๔.๗  ขอความเห็นชอบจัดเก็บเงินนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                        - ค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ  ๑๕๐ บาท 

   - ค่ากองทุนงานบุญ ครอบครัวละ ๑๕๐ บาท 
มติที่ประชุม :  รับทราบและอนุมัติให้จัดเงินนักเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายคะนึง :   5.1 การสานต่อชมรมมวยปล้ า  
     - ฝากผู้อ านวยการท่านใหม่ ช่วยสานต่อดูแลกีฬามวยปล้ า ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าแข่งขัน 
เลขานุการ :    - ได้มีการอนุมัติงบประมาณในกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน 

มติที่ประชุม    :   รับทราบ 
เลขานุการ :   ๕.๒ ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

    - ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ 
และในโอกาสที่ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา ยินดีที่ได้พบปะกับทุกท่านและยินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ  

มติที่ประชุม    :   รับทราบ 
 
 
 



ประธาน  :     ๕.๓ ยินดีต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา  
    - ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยินดีต้อนรับผู้อ านวยการท่านใหม่ของ 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา นายอรรถพร อักษรน า  ขอให้ช่วยดูแลและพัฒนาโรงเรียนนบพิต าวิทยาให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป 

มติที่ประชุม    :   รับทราบ 
 

                                                                       ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
                                               ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม                                                                                             

      (นางสาวสุมาลี  หวันนุรตัน์) 
                                                                     ครู 
                                                                                 
                                                                     
                                                 ลงชื่อ                                ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายอรรถพร อักษรน า)                                                                                                                                                                    
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน ๖ 
************************************************************* 

 

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานของโรงเรียน ปรึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ  
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


